Inspiratieworkshop ‘APENSTREKEN OP DE WERKVLOER’
Gedrag dat we dagelijks vertonen op de werkvloer is vaak minder rationeel dan we denken. Het kletsen bij de koffieautomaat, het imponeren van de baas, complimentjes uitdelen, de behoefte aan een eigen werkplek en het schouderklopje zijn
basale oergedragingen die we zien bij mensen en apen. Natuurlijk zijn de gedragingen die we bij gorilla’s en chimpansees
zien uiterlijk anders, maar de bedoeling en functie zijn hetzelfde. Ook de kracht van samenwerken en de kern van goed
leiderschap kunnen we ontdekken bij de apen. Deze workshop is niet alleen bedoeld als een leuke en boeiende ontdekking
in de dierentuin, het is meer. De inzichten die u opdoet neemt u mee naar uw eigen werkomgeving en helpen u gedrag te
begrijpen. Wie gedrag begrijpt kan het effectiever beïnvloeden en beter samenwerken.
Doelgroep: Deze thema-ontdekking is bedoeld voor o.a. organisaties, bedrijven, groepen collega’s of verenigingen die tijdens hun dagje uit in GaiaZOO willen ontdekken wat de overeenkomsten zijn tussen apen en collega’s.
De workshop Apenstreken op de werkvloer beslaat ruim
2 uur en bestaat uit een binnen- en een buitendeel;
Introductie met filmmateriaal
− U krijgt uitleg over waarom apen een model vormen voor onze sociale gedragingen op de werkvloer en een toelichting op
een aantal kenmerkende apenstreken die we bij mensen en apen zien en die zeker herkenning zullen oproepen.
Observeren bij de apen in het park
− Bij de apen verdiepen we op de vaardigheden die we in de biologie hebben om gedrag te kunnen sturen en zoeken we de
overeenkomsten tussen apen en collega’s.
Prijs op aanvraag
Inspiratieworkshop ‘Verliefd op je klant’
Klantgerichtheid, gastvrijheid, goede service, de burger of patiënt centraal, termen die we overal tegenkomen. Er is niets
belangrijker voor een organisatie dan de klant maar toch stoeien we er allemaal mee: hoe zorgen we dat die klant terugkomt, de patiënt tevreden is en de gast zich koning voelt? De oplossing en de lessen liggen bij de verleidingsprocessen van
de apen want vrijwel alle sociale interacties zijn gebaseerd op dezelfde principes: die van binding, aandacht en het verleiden. Het gaat altijd om een relatie, hoe kort of lang deze ook duurt. En je hoopt altijd dat de ander terugkomt en dat hij of zij
er vooral een goed gevoel aan overhoudt en positief over je praat.
Kortom: klantbinding heeft veel te maken met het proces van verliefd worden, en misschien is een wederzijdse verliefdheid
tussen klant en leverancier wel precies wat je nodig hebt!
Doelgroep: De workshop Verliefd op je klant is bedoeld voor leveranciers én klanten die tijdens hun dagje uit in de dierentuin willen ontdekken hoe we de biologie en apengedrag kunnen inzetten om goede klantrelaties te realiseren. Maar ook
voor organisaties, bedrijven, groepen collega’s of verenigingen die hun dag vergaderen willen afwisselen met een boeiend
bezoek aan de apen en meer willen weten over de relaties die we met klanten aangaan.
De workshop Verliefd op je klant beslaat ruim 2 uur en bestaat uit een binnen- en buitendeel;
Introductie met filmmateriaal
− U krijgt uitleg over de kenmerken van klantrelaties en de principes die een rol spelen bij sociale interacties aan de hand
van voorbeelden en het gedrag van apen.
Observeren bij de apen in het park
− Bij de apen in het park kijken we op een andere manier naar de relaties die we met klanten aangaan en houden we een
spiegel voor aan de hand van apengedrag.
− We ronden af met tips en handvaten waarmee klantrelaties kunnen verbeteren en goed worden onderhouden, vanuit het
perspectief van zowel leverancier als klant.
Prijs op aanvraag

WORKSHOP ‘HELP, MIJN BAAS IS EEN AAP’
Sociaal oergedrag herkennen en begrijpen
Veel problemen en aandachtspunten in organisaties worden sterk door gedrag beïnvloed. In deze workshops staat het
begrijpen van gedrag centraal, Dit is immers ook de sleutel tot het veranderen van gedrag. Deze workshop is maatwerk en
duurt een halve dag, opgebouwd uit een theoretische inleiding, een rondleiding en/of observatie bij de apen en een evaluatie. Ook deze workshop kunt u als groep boeken.
Doelgroep: Deze workshops zijn bedoeld voor een brede doelgroep: medewerkers uit organisaties. Het programma kan
worden aangepast voor: managementteams, groepen secretaresses, afdelingen en klantbijeenkomsten.
Prijs op aanvraag

Lezingen Erik Hamers
Veel organisaties moeten zuinig zijn vanwege corona en de pandemie heeft ook gevolgen voor de chimpansee opvang in
Afrika. Daarom heeft Erik Hamers besloten om zijn lezingen gratis aan te bieden aan iedereen die minimaal 250 euro doneert aan het Jane Goodall instituut voor een duurzaam samenleven van mens en natuur
Natuurlijk teamwork
Wat is de oorsprong van samenwerking? Waarom en op welke manier werken dieren samen en hoe is dit geëvolueerd bij
de mens?
Reis mee naar de feministische mieren, ruilende chimpansees in het regenwoud en prehistorisch talentmanagement.
Samenwerking is de succesfactor van onze soort, wij stammen af van teamspelers. Waarom is samenwerking
bij veel organisaties dan toch een probleem? Tijdens de lezing krijgt u aansprekende, herkenbare voorbeelden.
U leert hoe dieren in groepen met profiteergedrag om gaan en welke rol de leiders hebben. Na afloop heeft u inzicht
verworven in de oerprincipes van samenwerking die bij alle sociale dieren aanwezig zijn, inclusief de mens.
Vrouwen werken op venus en mannen op mars
Het is not done om over de verschillen tussen mannen en vrouwen te praten. Althans in de kroeg is dit een geliefd onderwerp maar op de werkvloer kun je er beter niet over beginnen. Vrouw en man worden eindelijk een beetje gelijk behandeld.
Maar als het over samenwerking gaat blijken er toch grote verschillen te bestaan. Mannen teams zijn vaak trots op hun
kameraadschap en zijn soms bang deze saamhorigheid te verliezen als er een vrouwelijk teamlid bij zou komen. Vrouwen
teams willen vaak juist dat er een man bij komt. Waarom is dit? Deze lezing geeft inzicht in de verschillen die er zijn waardoor het begrip voor elkaar vergroot kan worden.
Vasthouden en loslaten
Hoe gaat u met onzekerheid om? Welke strategie hanteert u? Erik heeft een grote verandering doorgemaakt doordat hij zijn
rechterarm, bij een busongeluk in Indonesië, heeft verloren. De psycholoog zei dat hij geen bergen meer kon beklimmen
en ander werk moest zoeken. Nu klimt en fietst hij weer in de bergen, is 4e geworden bij het WK para taekwondo en werkt
zonder beperkingen. Zijn manier; Neem het heft in eigen handen, durf daarna los te laten en vergeet niet een extra hand te
vragen. Een persoonlijke en humoristische lezing met toepasbare lessen over doorzettingsvermogen en valkuilen.

BIOMIMICRY
Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën. Met 3,8 miljard jaar ervaring
kan de natuur ons helpen door het zijn van een mentor, het geven van maatstaven en ons voorzien van modellen.
Lezing
Biomimicry Introductie
De natuur hanteert een aantal basisprincipes die júist nu gelden in onze maatschappij: veerkracht, optimalisatie, veranderingsgezindheid, integraal systeemdenken, waardecreatie en duurzaamheid. Wij laten u zien welke wijsheid de natuur
herbergt en hoe wij, heden ten dage, deze kennis kunnen aanwenden.
Workshops
De Onderneming van de Toekomst; op naar 2030!
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, de circulaire economie, optimalisatie in plaats van maximalisatie: het zijn allen
vereisten om te overleven en een vast gegeven in ecosystemen. Loslaten, risico’s nemen en veerkracht tonen vraagt om
nieuw leiderschap en andere bedrijfsmodellen. Wij nemen u mee naar deze nieuwe werkelijkheid.
Het beest in uw organisatie
Bij veranderen gaat het natuurlijk altijd om de juiste communicatie, tijd en inspanning van alle medewerkers. Kijkend naar
de cultuur, het leiderschapsmodel en de werkzame individuen kunnen we structuur aanbrengen om de juiste verandermethodiek te kiezen, waardoor de slagingskans van de verandering sterk toeneemt (+20% tot +30%).
Prijs op aanvraag

